
 
 

 

IČ: 26143551       DIČ: CZ26143551       Bankovní spojení: KB Nymburk       Číslo účtu: 18730-191/0100 

Společnost je zapsána dne 29.12.1999 v obch. rej. vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 74074 

Pečecké služby, s.r.o. 
Třída Jana Švermy 49, Pečky, PSČ 289 11 
Telefon: 321 785 055          e-mail: info@pececkesluzby.cz 

Informace o průběhu zprovoznění veřejného vodovodu 
 

Pečecké služby, s.r.o. (dále jen „PS“) jako provozovatel nového veřejného vodovodu Vás informují o 

průběhu jeho zprovoznění. 

 

Postup instalace vodoměrů a uzavírání smluvního vztahu 

 

Nyní probíhají instalace vodoměrů do vodoměrných šachet u jednotlivých nemovitostí. Po úspěšném 

dokončení instalace vodoměru k jednotlivé vodovodní přípojce budou sepisovány Smlouvy o dodávce pitné 

vody z veřejného vodovodu (dále jen „Smlouva na vodu“). Každá napojená nemovitost na veřejný vodovod 

bude mít uzavřenu Smlouvu na vodu, a také může mít uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod (dále 

jen “Smlouva na kanalizaci“), pokud je na kanalizaci napojena. 

 

Využívání veřejného vodovodu 

 

Před zahájením využívání veřejného vodovodu doporučujeme odpustit část vody před napojením na 

vnitřní domovní rozvody. Dojde tím k vyčištění vodovodních přípojek od nečistot, které v nich 

mohou být po dokončení zemních a montážních prací na vodovodních přípojkách. Veřejný vodovod 

jako takový prošel tlakovými zkouškami a zkouškami kvality pitné vody, ale vodovodní přípojky 

k jednotlivým nemovitostem nikoliv. 

 

Veřejný vodovod jako takový je po instalaci vodoměru možné využívat. Následně bude docházet 

k pravidelným čtvrtletním odečtům vodoměrů, kdy ve Vaší obci instalujeme vodoměry s dálkovým 

odečtem, takže odečty z většiny domácností budeme provádět bez nutnosti osobní přítomnosti našich 

pracovníků. 

 

Vzhledem k postupně napojovaným nemovitostem zatím využíváme tlaku od dodavatele pitné vody, po 

napojení většího počtu nemovitostí postupně přejdeme na tlaková čerpadla umístěná ve Vašem vodojemu. 

Vzhledem k průběhu napojování budeme přecházet na čerpadla během června. 

 

Fakturace 

 

Čtvrtletní vyúčtování vodného bude uvedeno ve faktuře společně s vyúčtováním stočného, pokud je 

nemovitost napojena na kanalizaci. Vodné bude vyúčtováno na základě provedených dálkových odečtů, 

stočné bude vyúčtováno nadále jako podíl celkového množství odvedených odpadních vod naměřeného 

měřícím zařízení vlastníka kanalizace v předávacím bodě za dané období a celkového počtu připojených 

obyvatel v daném období, kdy fakturované množství odpadních vod je pak dáno počtem připojených osob 

v jednotlivé nemovitosti. 

 

Ceny vodného, včetně kvality dodávané pitné vody, jsou zveřejněny na našich stránkách, stejně tak i ceny 

stočného: 

 

https://www.pececkesluzby.cz/vodovody-kanalizace/RATENICE 

 

Cena pro vodné a stočné vychází z cenových předpisů Ministerstva zemědělství České republiky pro vodné 

a stočné, a je každoročně brána na vědomí zastupitelstvem obce. 

https://www.pececkesluzby.cz/vodovody-kanalizace/RATENICE
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Využití veřejného vodovodu pro účely jiné než pitné a hygienické 

 

Veřejný vodovod je v běžném případě možné využít i pro jiné účely než pitné a hygienické (voda pro 

aktivity spojené s okolím domu – napouštění bazénů, zalévání, závlaha atp.). Pro rychlejší využití pitné 

vody z veřejného vodovodu je možné nás kontaktovat pro instalaci hydrantu s vodoměrem v nejbližším 

možném místě, kdy budou tyto dodatečné vícenáklady spojené s montáží a demontáží hydrantu vyúčtovány 

s tímto mimořádným odběrem pitné vody. 

 

Toto využití veřejného vodovodu je do případného vyhlášení dočasného omezení užívání pitné vody pouze 

pro pitné a hygienické účely, o kterém by nás informoval provozovatel skupinového vodovodu Kolín, 

společnost Energie AG Kolín a.s. Zatím jsme žádné takové informace neobdrželi. 

 

 

V případě podrobnějších dotazů nebo pro upřesnění informací v tomto dokumentu uvedených 

můžete využít následující kontakty: 

 

- web: www.pececkesluzby.cz 

- e-mail: info@pececkesluzby.cz 

- telefon: 321 785 055 

- osobní návštěva v sídle PS v následujících hodinách: 

 

Po   6:00-11:00    12:00-16:00 

Út   6:00-11:00    12:00-14:30 (v odpoledních hodinách pouze telefonicky) 

St   6:00-11:00    12:00-16:00 

Čt   6:00-11:00    12:00-14:30 (v odpoledních hodinách pouze telefonicky) 

Pá   6:00-11:00 (pouze telefonicky) 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ing. Adam Brant 

                              jednatel 


